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Het raadslid de heer Bos heeft op 18 januari 2021 een brief met daarin 7 vragen aan de voorzitter van 

de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

1.  Op 6 oktober 2020 heeft het college schriftelijk een reactie gegeven op het bestuurlijk rapport 

Rekenkamer van 16 juli 2020. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? 

 

Ja, in de zin dat de brief van het college aan de Rekenkamer op 6 oktober 2020 door het college is 

vastgesteld en ook 6 oktober 2020 als datum heeft. De brief is op 7 oktober 2020 aan de Rekenkamer 

verstuurd.  

 

2.  Het college stelt, in reactie op Deelconclusie 1 van de Rekenkamer dat de werkelijk geraamde 

kosten in 2014 geen 177,4 mln., maar 193,6 mln. bedroegen, o.a. het volgende: “Het college 

herkent de kosten die de Rekenkamer noemt (..), maar niet binnen de scope van het 

investeringsproject Amare (..). De genoemde kosten horen volgens het college namelijk bij 

andere projecten binnen de gebiedsontwikkeling. ”Is dit juist? Zo nee, waarom niet? 

 

Ja. 

 

3.  De door de Rekenkamer genoemde kosten bestaan volgens het college o.a. uit de volgende 

elementen: Kosten voor:- de aanpassing van de ontsluitingstunnel (‘Spaghetti’) à € 0,7 mln.- de 

aanpassing van de Spuigarage à € 5,3 mln.- de aanleg van een fietsenstalling (600 plaatsen) à 

€ 0,7 mln.- de bouw van commerciële ruimten in Amare à € 1,7 mln. Totaal € 8,4 mln. Is het 

juist dat deze zaken in 2014 onderdeel waren van de GREX Spuikwartier en niet van het 

investeringskrediet? Zo nee, waarom niet? 

 

Ja. De bouwkostenramingen maken onderdeel uit van geheime rapportages inzake de 

grondexploitatie. Om deze reden kan niet ingegaan worden op de hoogte van individuele ramingen. De 

vier genoemde activiteiten maakte echter onderdeel uit van de grondexploitatie. Zie hiervoor de 

geheime bijlage in RIS276520.  

  

4.  Is het juist dat ook bij het project Spuiforum sprake was van 

(vergelijkbare)bouwkostenramingen die niet op het investeringsproject drukten, maar op de 

grondexploitatie Spuiforum? Zo nee, waarom niet? 

 

Ja. Vergelijkbare activiteiten waren onderdeel van de grondexploitatie Spuiforum. 
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5.  Kan het college per onderdeel aangeven wat de geraamde kosten waren voor de aanpassing 

van de ontsluitingstunnel, de Spuigarage, de bouw van een fietsenstalling en de bouw van 

commerciële ruimten in de Grondexploitatie Spuiforum (CE-113) d.d. 6 juni 2013? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Nee. De bouwkostenramingen maken onderdeel uit van geheime rapportages inzake de 

grondexploitatie. Om deze reden kan niet ingegaan worden op de hoogte van individuele ramingen. Zie 

hiervoor de geheime bijlage in RIS260021. 

 

6.  Op 11 juni 2013 stemde het college in met de grondexploitatie Spuiforum. Is het juist dat in deze 

Grondexploitatie Spuiforum uit 2013 gemeld is dat met de inbrengwaarde van de theaters geen 

rekening wordt gehouden en er op een andere wijze dekking was opgenomen? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Ja. 

 

7.  Kan het college aangeven welke dekking destijds was gevonden, voor welk bedragen hoe de 

afwaardering uiteindelijk is geboekt in de programmarekening? Zo nee, waarom niet? 

 

De afwaardering van de panden van de boekwaarde van € 1,1 mln. tot 0 euro was reeds voorzien en 

gedekt in de vastgestelde gemeentebegroting (dekking beschikbaar binnen de reserve 

activafinanciering). Vanwege de sloop in 2015 is deze afboeking versneld en voorgefinancierd uit de 

Reserve Grote Projecten (onderdeel Spuikwartier). Dit is verwerkt in de programmarekening van 

2015. Gelijktijdig is er meerjarig evenveel ruimte beschikbaar gekomen in de reserve 

activafinanciering. Dit is in de begroting van 2016 en 2017 (waar de dekking binnen de reserve 

activafinanciering was begroot) weer toegevoegd aan de Reserve Grote Projecten (onderdeel 

Spuikwartier). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 


